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Szanowni Członkowie Społdzielni

Rada Nadzorcza I{onińskiej Spółdzielni Mieszkaruorr-ej r,,- Korurue dztała na podstarr-ie

Ustawy z dńa 16.09.19B2r. z poźniejszymi zmlanami, Statutu Spółdzielni uchrr-alonego rl roku
2018 oraz Regulaminu Rady Nadzorczej uchwalonego ptzęz \\-alne Zgrornadzerue SpółdzreJ:nl

w roku 2019.

W roku 2020 Rada Nadzorcza ptacowała w następującr-m składzle : Tadeusz Jankorvskr -
przewodniczący, Anna Gruszczyńska - zastępca ptzewodniczącego i przelvodrucząca I{omrs;r

Rewizyjnej, Henryk Czajkowski - sekretaz Rady i przewodniczący I(omrsji Gospodatkr Zasobaml
oIaz członkowie : Ryszard Galervski, \X/ojciech Szkudlatek, Leszek Bartkorviak, Jerz:-
Wo j ciech ow s ki, Iw o na Ziele n kiewi cz t I{azjmjerz Zaj ączkow s ki.

I(onttola t nadzór nad działalnością Społdzielni są podstawowymi i najważntejszymt, choć nie
jedynymi zadaniatnl Rady Nadz orczej Społdzielni. Stosownie bowiem do art.16 § 1 pkt 2 i 7 ustar,"r-

Prawo Spółdzielcze oraz § 50 Statutu l(onińskiej Społdzielni Mieszkaniowej do zakresu działanta
Rady Nadzorczej nalezy m. innymi badanie okresowych sprawozdań ot^z sprawozdań
finansowych a także dokon},wanie okresowych ocen wykonania przez Społdzielnie jej zadan
gospodarczych i składanie §falnemu Zgtomadzeniu sprawozdań zawierających w szczegóIności
ocenę sprawozdań finansowych. Celem kontroli j nadzoru jest ocena legalnoŚci, zetelności
i gospodarności w działantu Społdzielni. Do rcahzacji tego celu pomocna jest dobrze prowadzona
polityka rachunkowości z dostosowanym do potrzeb Spółdzielni planem kont, który pozwala w
sposób rzetelny i jasny przedstawiać wszl.stkie zdarzęnia gospodarcze. Pełna księgowość
ptowadzona w Spółdzielni jest rozbudorvana po to by precyzylrue przedstawić pełny obraz
finansów Społdzielni,

Zgodnie z aft. 4a ustaw}- o tachunkowości kierorvnik jednostki oraz członkowie Rady
Nadzotczej odpolvlada1ą za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem w zakresie
przedstawiania wiarygodnych danych w sptawozdaruach finansowych z działa|ności. Artykuły 267

b i 267 c Prawa Spółdzielczego ptzewidujł odpowiedzialność karną członków Rad Nadzorczyc\t.
W celu ptawidłowego splawov/ania konttoli, Rada Nadzotcza nasze) Społdzielni odwoły,wała się
do opracowań własnych Spółdzielni, luk równiez dokumentów zewnętrznych, v/ tym
w szczególności sprawozdańa biegłego tewidenta zbadan sprawozdań finansowych. Po zmianie
wytycznych w sprawie stosor.vania w polityce rachunkowości międzynarodowych oraz krajowych
standatdów rachunkowości, prezento\pana opinia biegłego na temat sytuacji finansowej \ńTlmaga

od członków Rady duzego zaangażo,wanla w anallzo§/anie sytuacji finansowej. Na żądanie Rady
Biegły Rewident ptzedstawił dodatkową informację, w ktotej potwietdził prawidłowość
ptowadzenia ewidencji i rozhczeń a także wskazał na 10 wskaźników; §/ tym wskaźniki płynności
finansowej Świadczących o prawidłowym dzialaniu oraz o B/m, ze nie występuja zagrożenia d|a

działalności Spółdzielni w okresie następnym. Zadanta swoje Rada Nadzorcza wykony,wała
w opatciu o przyęty plan pracy, którego zakres tematyczny zapewntał reallzacjQ wszysthch funkcji
wynikających z przepisów usta§/owych i uregulowań wewnętznych.
Zabes działańa Rady był rozszerz^ny o spfawy wynikajace z bieżących potrzeb, aby Zanąd
w określonych sptawach mógł uzyskać stanowisko Rady Nadzorcze1. Podkręślić należy, ze
zarówno jakość przygotow},v/anych przez Zarząd materiałów jak i ich szczesółowa anahza

przeprowadzan^ pIzez stałe komisje Rady wpłłwałv pozytywnie na poziom merytolTczny
posiedzeń planatnych Rady. W okresię sprawozdawczym, t.j. w toku 2020 odbyło się 13 posiedzeń
plenarnych Rady Nadzofcze), na których podjęto 18 uchwał. \X/ pzypadku dwóch podjętych

\



uchrvał - załączn|kami były indl.widualne planv uclrrr.alane dla 9B-u nieruchomości spółdzie\czych.

Ponadto obradowały stałe I(omisje Radv Nadzorczej - I{omlsla Rewizyjna i l{omisja Gospodatki
Zasobami. Rada powołała także dwie doraźne komrsje, tj. ds. lokali użytkowych (z uwagi na

zmruejszenie się przychodów z tytułu wynajmu otaz mozlirvości wykorzystania pustostanów ), otaz

drugł I{omisje ds. działalności społeczno - oświatowej (rv sptarvie dalszego funkcjonowania tej

działalności),

Do wazniejszych zagadnień mervtorTcznych, nad którymi obtadowała Rada Nadzorcza
w 2020 roku w kolejności chronologicznej należs, zaltczyć ,.

zapozflanre się z projektem planu gospodarczego Spółdzielni na 2020 t oraz z informacjamr

dotyczącymi zasad tr,vorzenia odrębnr-ch planów gospodarczych d|a poszczególnych

nietuchomości,

podjęcie uchwały w sprarvie zanvierdzenia struktury organizacylnej na 2020 r.,

uchwalenię planu gospodarczego Spółdzielni na rck2020,

uchwalenie odrębnych planórv kosztów i opłat dla poszczególnych nietuchomości,

anaiza funkcjonowania Samotządow Mieszkańców Budynków, w qm także w zakresie

współpracy z Radą Nadzorczą,

omór.vienie watunków t zasad funkcjonowania Spółdzielni w czasię epidemii,

arlaltza wynikow badania sprawozdania finansowego SpółdzieLnt za rok 201,9 i podięcie
uchrvały w tym zakresie,

ana|iza sprawozdanta z działalności I(onińskiej Społdzielni Mieszkaniowej za rok 2019

i podjęcie uchwały vi tym zakresie,

anahza wykonania planu gospodarczego Spółdzielni za 201,9r. oraz w1,-konania planów
kosztów i opłat d|a poszczególnych nieruchomości,

ustalenie zasad podziała członków na poszczególne części \Walnego Zgromadzelia
w 2020 r,,

uchwalenie zmian do Regulaminu z\ecania do rvJ,konania prz.c projektowych
w budownictwie, robót budowlanych, inrvestl,cyjnych, temontowych, konser-wacyjnych

i awaryjnych,

kotekty indywidualnych planów gospodarczych nieruchomości na 2020 r.,

wyboru ptzedstawiciela Spółdzielni na Zjazd przedkongreso\ŃT,

uchwalenie wysokoŚci miesięcznych stawek za eksploatację i uttzymanie lokali o statusie

spółdzielczego pfa§/a do lokalu w budynkach wspólnot mieszkaniowych z ldziałami
Spółdzielni,

uchylenie uchwały dotyczącej podziału członków na obrady §falnego Zgromadzentana części
otaz akceptacja innego Ęb, przeptowadzenia obrad Walnego v/ czasie pandernii
i podjecie uchwały w tym przedmiocie;

wybót podmiotu gospodatczego badającęgo sptawozdantę finansowe za 2020 i 2021, r.

uchrvalenie planu gospodatczego Spółdzielni na 2021 t

uchwalerue stuktury organizacylnej na 2021, r. oraz limitu krlometrów na użylvanie do celów

s łużb or.vych pfywatnych s amochodów o s ob owych.

Rada Nadzorcza po zakończęniu każdego kwattału dokonl.wała szczegóŁolvej anallzy

kosztów i wpłl,wów w danym okresie. Szczegółowej analtzle poddawano stan zadłużeń otaz

podejmowane przęz Zauąd dzlałańa wrndykacyine.

r



hnahza wykonania planu gospodarczego jnk i planor,,, }<rvartalnvch kazdorazo,wo

poprzedzane były obradamr l(omisji Rewizyjnei oraz I(omrsji Gospodarń Zasobami. Rada

Nadzorcza prowadzlła stały monitoring stanu środków finansorrr-ch Społdzielni.

Rada Nadz oIcza na bieżąco lozp^trywała kierorvane do ruej przez człolków Spółdzielni
i osoby niebędące członkami skargi i wnioski w indrrvidualnvch sprarvach, Znkoma Liczba skarg

i wniosków świadczy o wlrviązl.rvaniu się służb Społdztelnjze starutorr.r-ch oborviązków. Oceniając

całokształt działań Spółdzielni w toku 2020, na podstawie ptzedstarvionvch przez Zarząd

dokumentórv ftnansowvch i przeprowadzonych z dużą starannościąprzez Radę Nadzorcząana7tz

finansowycha takżeuwzględniajac opinię ntezależnego biegłego tewidenta zbadarltaspraslozdańa

finansowego za 2020 rok, Rada Nadzorcza iest pfzekonan^ o racjonalnvm gospodarowaniu

majątkiem Spółdzielni i dobrej kondvcji flnansowej I(onińsklej Spółdzielni N{ieszkaniowej.

Biorąc pod uwage po\\ryzsze, Rada Nadzorcza wnosi o:

- zatwierdzenie sprawozdańa lrnansowego za2020 rok,

- zatwierdzenia sprawozdanta Zarządu za 2020 tok wraz z propozycja podziału rłryniku

finans oweg o z działdrno ś ci go s p o d ar cz ej Sp ół dzielni,

- przyjęcta sprawozdania Radł- Nadzorczej za rok2020,

- udzielenia absolutotium członkomZarządu w osobach:
panu piotrowi \wolrckremu -

Panu l(arolowi Brylorvi
Pani Irenie Niedźwiedzkiej

Prezesowi Zatządu
Zastępcy Ptezes a Zarządu
Członkowi Zarządu- Głównemu I(sięgowemu

RADA NADZORCZA
f,gnińsłigi $półdzielni Mieszkaniowei

Koninic


